
 

Designação do Projeto: Portuguese Beef 

Código do projeto: POCI-02-0752-FEDER-024897 

Objetivo Temático: OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de Intervenção: Norte e Centro 

Identificação do Promotor: FERA - Federação Nacional das Associações de Raças 

Autóctones  

Data de aprovação: 2017-02-21 

Data de Início: 2017-05-02  

Data de conclusão: 2017-05-01  

Custo total elegível: 426.637,00 EUR  

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER: 362.641,45 EUR 

 

O presente projeto, promovido pela Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones 

(FERA), visa a promoção, divulgação e disseminação da carne bovina das raças autóctones 

portuguesas, dando especial ênfase às raças Arouquesa, Barrosã, Cachena, Marinhoa, 

Maronesa, Minhota e Mirandesa. 

O processo de promoção, divulgação e disseminação da marca e das submarcas será efetuado 

através da participação em Feiras Internacionais nos mercados-alvo, bem como a concretização 

de Private Professional Exhibitions nos mercados-alvo europeus e de Missões de Importadores 

em território nacional. 

A presença nestes eventos será fundamental no processo de comunicação, visto ser uma 

excelente ocasião para divulgar produtos e serviços, despoletar melhorias ao nível da 

notoriedade da marca e pelo simples facto de concorrerem diretamente com os 

melhores players a nível mundial. Como complemento à participação nas feiras internacionais, 

surgem as Private Professional Exhibitions e as Missões de Importadores, constituindo uma 

oportunidade para a realização de follow-up de relações previamente estabelecidas. 

Possibilitarão, não só, o conhecimento do Portuguese Beef, bem como dos seus produtos de 

elevada qualidade. 



As ações irão privilegiar maioritariamente decision-makers, opinion-makers, importadores e 

distribuidores provenientes do retalho alimentar, restauração, talhos, mercearias e lojas 

gourmet, bem como, o fomento de parcerias com instituições, associações, federações 

homólogas. 

Importa ainda referir, a implementação de ações adicionais, de igual relevância para o projeto 

nomeadamente: o posicionamento dos produtos na imprensa, em revistas especializadas, e 

campanhas de Social Media Marketing. 

Todas as ações referidas permitirão estabelecer os seguintes objetivos: 

 Valorizar a capacidade de resposta da região às diferentes dimensões da lusofonia; 

 Consolidar a capacidade regional de produção competitiva para os mercados mundiais; 

 Incrementar os acordos de parceria/colaboração por via da atuação integrada e em rede 

dos Associados da FERA, no âmbito das presenças institucionais no mercado externo; 

 Publicações de artigos em revistas, com arbitragem internacional, disseminando o 

produto; 

 Tirar partido das singularidades e especializações de cada Associado como forma de 

promover a diversidade e a qualificação dos produtos, e complementarmente dos 

territórios abrangidos; 

 Estreitar as relações institucionais ao nível associativo para a promoção e 

desenvolvimento de soluções inovadoras, baseadas na concertação de esforços e 

talentos; 

 Reforçar a importância do sector agroalimentar em Portugal, designadamente a 

internacionalização das raças autóctones, refletindo o excelente trabalho realizado, 

durante anos, por muitos criadores, em prol deste recurso genético; 

 Criação de condições para a melhoria contínua da qualidade dos produtos dos 

Associados da FERA, designadamente na dinamização junto do mercado externo; 

 Contribuir para o reforço da rede comercial dos Associados da FERA, de modo a não só 

acompanhar o crescimento da sua posição no mercado e o reconhecimento crescente 

deste setor, mas também com o intuito de se encontrar cada vez mais preparada para 

enfrentar o poder concorrencial; 

 Dinamizar e acrescentar valor à indústria agroalimentar, através do fomento à elevação 

dos produtos. 


